
راسایت آموزشی ام چگونه فروش “
“!! افزایش دادم؟% 540

...بدون پرداخت پولی برای تبلیغات

آنالین و : توجه ز فروش تان راضی نیستیدمدرسان  ...سایت های آموزشی که ا

ر همراه باش            ر طول این وبینا !(دو هدیه فوق العاده بگیر)د

ز فروششدو هدیه جدید و کاربردی *** آنالینی که ا ان برای مدرسان 
(به صورت رایگان)راضی نیستند و می خواهند بیشترش کنن



پیمان پورخالقی
(kasbonet.com)موسس سایت کسُب نت 

نویسنده کتاب ماشین اینترنتی پول ساز
ر دیجیتال مارکتینگ مدرس و مشاو



آموزش های متفاوت
کوتاه و کاربردی

همراه با دستورالعمل
تمرکز روی نتیجه



قلم و کاغذ داشته باشید
دو بخش پرسش و پاسخ خواهیم داشت

سواالت خود را یادداشت کنید و در زمان مناسب بپرسید



؟
؟
؟



افزایش فروش به زمان ساده یعنی چی؟
برای افزایش فروش چه راهکارهایی وجود دارد؟

تکنیکی که من استفاده کردم چی بود؟
ر شد؟ ر خیلی بهت این روش چطو

پرسش و پاسخ اول



ر این روش را شما هم روی سایتتان پیاده کنید؟ چطو



ر آموزشی دارید  کسب وکا
مدرس آنالین یا آفالین هستید 

صاحب آموزشگاه هستید 
ر می کنید تخصصی برای آموزش دارید و    فک

!  می خواهید وارد صنعت آموزش شوید
ز فروش سایت آموزشی خود راضی نیستید و   ا

می خواهند اقدامی کنید



ر حوزه آموزش   افرادی که نمی خواهند د
فعالیت داشته باشند 

همه چیز را می دانند 
ز فروششان راضی هستند  ا

ر کنند نمی خواهند تغیی



افزایش  %540من ادعا کردم فروش سایتم را 
!  بدون هزینه برای تبلیغات! دادم

ر  ز 7د ...  رو
آیا می خواهید بدانید چطور؟  

ر اثبات می کنم  ر این وبینا روش های + د
...کاربردی برای شما



ر   یک هدیه ویژه برای دوستانی که تا انتهای وبینا
ر داشته باشند ! حضو

!شگفت زده خواهید شد



شما محتوا و محصوالتی عالی دارید 
محصول شما یک فرصت عالی را به مشتری  

خود ارائه می کنید 
یا قصد تولید محصول عالی و با کیفیتی  

!دارید



افزایش ترافیک 
!  تعداد بازدیدکنندگان سایت را باال ببریم

افزایش نرخ تبدیل 
!کاری کنیم افرادی بیشتری بخرند



:  رایگان
، شبکه های   اجتماعی، ویدیو )سئو)بهبود رتبه گوگل

...  مارکتینگ و 
(هزینه زمان است )

:  پولی
ر سایت ها و  شبکه ه ای تبلیغات گوگل، تبلیغات د

اجتماعی



ز  خرید کنند؟---چند درصد ا
هزینه هر بازدید

ر خرید هزینه ه
میانگین سبد خرید



ورودی چند خرید؟ 1000: مثال

هزارتومانی 200فرض کنیم محصول 
ورودی چقدر؟ 1000هزینه

ر 400فروش داشتیم؛ 3 نرخ تبدیل منفی = هزارتومان ضر
ر نرخ تبدیل ص= فروش داشتیم؛ ضرر و سودی نداشتیم 5 ف
تنرخ تبدیل مثب= فروش داشتیم؛ ا میلیون تومان سود 10



ر  ز ه میلیون هزینه ترافیک 1ا
میلیون تومان 1= خرید؛ سود 10

ر کاری کنیم که ...  اگ
ر کنیم5با هزینه ثابت فروش را  !  براب

تبلیغ1.000.000= سود5.000.000
میلیون سود25= میلیون تبلیغ 5

؟=  میلیون تبلیغ 30
...پس نرخ تبدیل خیلی اهمیت داره



!اتشما گفتی بدون پرداخت پول برای تبلیغ

ر است !پس هرچی بیشتر پول بدیم سودمان بیشت

رخ تبدیل مثبت مطمئن باشید ز ن !ا



جمع آوری اطالعات مشتری : قدم صفر
شناسایی عالقه مندان با یک هدیه ردنشدنی 

آنالین، چک لیست،   کتاب الکترونیکی، دوره 
ر   برگه تقلب، دستورالعمل سریع انجام کاری، ابزا

ر رایگان یا همیشه سبز و  ...انجام کاری، وبینا



…زمانی که به ما اعتماد داشته باشند

ر اعتماد شکل می گیرد؟  چطو
ر  با ارتباط و تعامل بیشت

ر کمک کنیم نتیجه بگیره ... به کارب
...انگیزه باالتری بدست بیاورد



دوره رایگان عالی . 1
نتیجه سریع . 2

دستورالعمل کاربردی . 3
پیشنهاد یک فرصت عالی . 4
پیگیری فروش . 5
)پایان مهلت(بستن فروش . 6





معرفی شرایط فعلی مخاطب و شرایط ایده آل . 1
معرفی خودمان . 2

داستان ما . 3
ر غلط مخاطب . 4 ز اول و شکستن باو را
مشکلی که در ویدیو بعد حل می کنیم. 5



درونی . 1
بیرونی . 2

ر . 3 درباره فرصت یا وسیله یا ابزا

آنالین خوانندگی: مثال آموزش 



خالصه ای از ویدیوی قبل . 1
شرایط فعلی و ایده آل مخاطب . 2

حل مشکل مطرح شده . 3
ر غلط دوم . 4 شکستن باو
(تقریبًا بلند)آموزش یا بررسی موردی . 5
مشکل جدید و حل آن در ویدیوی بعد. 6



پاسخ به سواالت پیش آمده . 1
دید جزئی تری درباره به دست آوردن نتیجه . 2

ر غلط سوم . 3 شکستن باو
پیشنهاد محصول . 4
ز دست دادن و فوریت . 5 ایجاد ترس ا
(پایان مهلت)بستن فروش . 6





ر کنم؟  آنالین برگزا دوره 
ز کنم؟  درس ها تدریجی با

ر کنم؟  ارتباط بیشتری برقرا
دستورالعمل ارائه کنیم؟ 

ر کنیم؟  آزمون برگزا
انجمن داشته باشیم؟ 

نحوه بستن فروش؟



ر عالقه داشتم  ر با کامپیوت به طراحی سایت و کا
سایت هایی درحوزه های مورد عالقه خودم 

، تجارت پسته، جاروهای رباتیک و(اسنوکر)بیلیارد 
کسُب ِنت

فروش داشتم اما کم 
ترافیک خوبه اما تبدیل ضعیفه



مشکل نرخ تبدیل بود 
و تصمیم گرفتم متخصص نرخ تبدیل شوم 

ر جهان در زمینه نرخ تبدیل  مطالعه کتاب های برت
ر ایران و جهان  آموزش های اساتید برت

مهندسی معکوس برترین سایت های آموزشی



LMSآشنایی با سیستم های 
سیستم مدیریت یادگیری 

ز + تعامل  تمای
چرا تمایز؟



MasterStudy LMS Sensei 
LearnDash
LearnPress

Tutor LMS
LifterLMS



ر عالی 1 سرعت بارگذاری بسیا
ابزارهای بی نظیر برای تعامل و تمایز

ابزارهای مارکتینگ پیشرفته 



ارائه دستورالعمل . 1
آزمون . 2 ارائه 

گیمیفیکیشن . 3
ایجاد انجمن تخصصی برای یک دوره . 4
ارسال نوتیفیکیشن . 5
کوچینگ خصوصی . 6
یادگیری گروهی. 7



امکان ایجاد  )ارسال پیامک اتوماتیک . 1
(کمپین همیشه سبز

سیستم فروش پیشرفته . 2
ارسال ایمیل اتوماتیک . 3
لینک فروش مخفی . 4
(  ارائه تدریجی دروس)فروش اقساطی  . 5
دوره مخفی. 6



سیستم عضویت پولی  . 1
امکان ارائه نقشه راه . 2

پکیج بندی چند دوره و فروش با هم . 3
هماهنگی با ووکامرس و ابزارهای مارکتینگ آن. 4
ر فروش . 5 هماهنگی با سیستم همکاری د
WP Fusionهماهنگی با . 6





ز . 1 ر ا ر کمت دقیقه یک دوره ساختم 10دیدید د
سخت نبود و خیلی ساده و جذاب بود. 2



...تا اینجا



دو انتخاب دارید



ر 1.200پالگین ها رو خریداری کنید با قیمت  دال
فارسی سازی  

اصالح پالگین درگاه پرداخت  
اصالح پالگین پیامک 

قالب مناسب 
آموزش های الزم را ببینید 

سعی و خطا کنید



ما این مسیر را رفتیم 
صرفه جویی در وقت 

پول خود را ذخیره کنید 
ر اجرایی کنید ر را سریع ت !کا



این بسته چیست و دقیقًا چه مواردی دریافت می کنید؟

معرفی محصول و هدایا و یک تخفیف عجیب



  LifterLMSپالگین درگاه بانکی 
  LifterLMSپالگین پیامک اتوماتیک 
و ووکامرس   LifterLMSپالگین هماهنگ کننده 
و گرویتی فرم   LifterLMSپالگین هماهنگ کننده 

آزمون حرفه ای    LifterLMSپالگین 
 LifterLMSپالگین دستورالعمل 



  LifterLMSپالگین کوچینگ خصوصی 
  LifterLMSپالگین یادگیری گروهی 
(  رایگان)Gamipressو   LifterLMSپالگین هماهنگ کننده 
(رایگان)و انجمن سازها   LifterLMSپالگین هماهنگ کننده 

ر  1200به ارزش جمعًا  ز )دال (میلیون تومان36بیش ا



!تومان 36.000.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان36.000.000---------------ارزش کلی



ر با پالگین ها آموزش کامل نصب و کا
ز مبتدی تا حرفه ای ا

تومان997/000به ارزش 



!تومان 997.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده
تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان36.997.000---------------ارزش کلی



تومان5.000.000یک سایت کامل به ارزش 
مشاهده دمو

Kasbonet.ir



!تومان 5.000.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده
تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان41.997.000---------------ارزش کلی

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 



ر حدود  ر این وب کالس د :دقیقه یاد می گیرید که60د
چگونه یک دوره آموزشی حرفه ای را طراحی و روی

ر دهید !سایت قرا

تومان198/000به ارزش 



!تومان  198.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.195.000----------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 
تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 



یک پنل پیامک حرفه ای که با پالگین پیامک
LifterLMS و ووکامرس و وردپرس کاماًل هماهنگ

.است و تعرفه ارسال مناسبی دارد

تومان399/000به ارزش 



!تومان  399.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.594.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 
تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  



!چگونه سرعت سایتتان را افزایش دهید
!تومان  57.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.651.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  

ر موشک وردپرس تومان57.000به ارزش---------وبینا



!تومان  198.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.849.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  

ر موشک وردپرس تومان57.000به ارزش---------وبینا

ر با سایت برای افراد مبتدی   تومان198.000به ارزش----کا



!تومان  47.000به ارزش 

تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.896.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  

ر موشک وردپرس تومان57.000به ارزش---------وبینا

ر  تومان47.000به ارزش----قالب صفحات آماده با المنتو

ر با سایت برای افراد مبتدی   تومان198.000به ارزش----کا



تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.896.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  

ر موشک وردپرس تومان57.000به ارزش---------وبینا

ر  تومان47.000به ارزش----قالب صفحات آماده با المنتو

تومان198.000به ارزش----کار با سایت برای افراد مبتدی  



ریسک شما نمی کنید
ز گارانتی بازگشت وجه دارد7این محصول تا  !رو

ر امکانات را اجرا کردید و راضی نبودید به ما اطالع اگ
الیسنس پالگین حذف و غیر! )دهید تا وجه را برگردانیم

(فعال می شود



بروزرسانی پالگین همیشگی
ز طریق تیکت)پشتیبانی به مدت یک سال  (ا

البته )هزینه دوره% 20برای تمدید پشتیبانی سال های بعد 
(نیازی به پشتیبانی نخواهید داشت



تومان36.000.000به ارزش------پالگین های بهینه شده

تومان997.000به ارزش--------آموزش کار با پالگین ها

تومان42.896.000---------------ارزش کلی

تومان198.000به ارزش---وب کالس طراحی دوره آموزشی 

تومان5.000.000به ارزش-----سایت آموزشی اتوماتیک 

تومان399.000به ارزش---------------پنل پیامکی  

ر موشک وردپرس تومان57.000به ارزش---------وبینا

ر  تومان47.000به ارزش----قالب صفحات آماده با المنتو

تومان198.000به ارزش----کار با سایت برای افراد مبتدی  



ز  تخفیف%90بیش ا



ز  تخفیف%90بیش ا



ر برای شما40% تخفیف بیشت

23:59ساعت 1400مرداد 22فقط تا جمعه 



ر می توانید سایت اتوماتیک و هدیا را دریافت کنید ز لینک زی ا

Kasbonet.com/LMS



23:59ساعت 1400مرداد 22فقط تا جمعه 

Kasbonet.com/LMS



ز همراهی شما متشکرم ا
برای آموزش های بیشتر به سایت کسُب ِنت مراجعه کنید

kasbonet.com

/kasbonet
ر اینستاگرام دنبال کنید ما را د


